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nr. 72 109 van 19 december 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 23 september

2011 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 25 augustus 2011.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 25 oktober 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 november

2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LIEBENS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 18 juni 2010, verklaart er zich op 30

juni 2010 vluchteling.

1.2. De commissaris-generaal weigert verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus bij beslissing van 25 augustus 2011, verstuurd op 26 augustus 2011.

1.3. De bestreden beslissing geeft de feiten als volgt weer:

“Volgens uw verklaringen zou u over de Pakistaanse nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit

Chiniot (Pakistan). U zou een ahmadi zijn. In 1999 zou u op de bus bedreigd zijn door een molvi. U kon

echter aan deze molvi ontsnappen doordat de buschauffeur u een andere bus liet nemen. Verder zou u

moeilijkheden hebben ondervonden in 2001 toen u studeerde om uw masterdiploma te behalen. U werd
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depressief en kon uw masterdiploma niet behalen. U zou artikels en gedichten geschreven hebben. De

kranten zouden deze echter niet willen publiceren hebben. U zou in 2007 gehuwd zijn. Na de incidenten

aangaande de moskeeën in Lahore op 28 mei 2010 besloot u te vluchten. U zou Rabwah verlaten

hebben op 15 juni 2010. U zou naar Islamabad vertrokken zijn zonder uw echtgenote en kinderen. Op

18 juni 2010 zou u Pakistan verlaten hebben. Via Islamabad reisde u per vliegtuig naar Frankrijk. U

reisde van Frankrijk met de auto tot België. U diende hier op 30 juni 2010 een asielaanvraag in. Ter

ondersteuning van uw asielaanvraag legde u volgende documenten voor: uw eigen Pakistaanse

identiteitskaart, uw rijbewijs, de identiteitskaart van uw broer, uw geboorteakte, de geboorteakte van uw

echtgenote, de geboorteaktes van uw kinderen, een certificaat aangaande uw kinderen,

schooldocumenten, vier aanbevelingsbrieven, een kopie van de voor-en achterzijde van uw paspoort,

een kopie van de identiteitskaart van uw echtgenote, een pamflet van “Kathme-e-Nabuwwat”,

schooldocumenten van uw echtgenote en een gedicht”.

Verzoeker betwist dit feitenrelaas niet.

1.4. De bestreden beslissing stelt dat verzoeker er niet in geslaagd is aannemelijk te maken dat hij een

gegronde vrees heeft voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico loopt op

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Verzoeker bleef immers

eerder vaag over het voorval met de molvi. Bovendien betreft het hier een eenmalig voorval, dat

waarschijnlijk in 1999 plaatsvond, terwijl verzoeker nog tot 2010 in Pakistan bleef. De draagwijdte van

dit voorval op verzoekers onmiddellijke vluchtaanleiding moet dan ook danig worden gerelativeerd. Uit

mensenrechtenrapporten blijkt dat in Pakistan honderdduizenden ahmadi's wonen en dat niet kan

worden gesteld dat ahmadi’s stelselmatig worden vervolgd. Verder verklaarde verzoeker dat hij in de

Pakistaanse samenleving wegens zijn godsdienst werd benadeeld. De door hem aangehaalde feiten

zijn echter niet van die aard dat ze kunnen worden beschouwd als een daad van vervolging. Het was

voor hem immers niet onmogelijk om aan het alledaagse leven deel te nemen. Verzoeker behaalde een

graduaat, hij kon een paspoort en een rijbewijs verkrijgen en hij had ook meerdere jobs in Rabwah

(Pakistan). Hij is in Pakistan ook nooit aangeklaagd, aangehouden of voor een rechtbank verschenen.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat verzoekers vluchtweg ongeloofwaardig overkomt.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen en in ondergeschikte orde om

hem subsidiaire bescherming te verlenen. Verzoeker voegt aan zijn verzoekschrift onder meer de

volgende stukken toe: een artikel van Human Rights Watch van 1 juni 2010 met als titel “Pakistan:

Massacre of Minority Ahmadis”, een antiahmadipamflet met een vertaling in het Engels, een uittreksel

uit het Pakistaanse Strafwetboek en cijfers over de vervolging van ahmadi’s van april 1984 tot december

2009. Verzoeker stelt dat deze stukken zijn vrees voor vervolging aantonen. Hij wijst er ook op dat zijn

broer in Canada als vluchteling werd erkend en hij voegt aan zijn verzoekschrift de beslissing van de

Canadese overheid toe, samen met een bewijs van de samenstelling van het gezin. Verzoeker stelt

verder dat in Pakistan alle officiële posten in handen zijn van de overheid en dat die de ahmadi’s als

minderwaardig beschouwt en hij daarom geen enkel rechtsmiddel kan aanwenden. Hij stelt ook dat hij

bij een psychiater in behandeling is voor chronische angstaanvallen en legt hierover een geneeskundig

getuigschrift neer. Hij stelt dat hij is gevlucht na de aanslagen van 28 mei 2010 op de ahmadimoskeeën,

omdat hij zich toen niet meer veilig voelde. Hij wijst erop dat de Raad van State heeft geoordeeld dat uit

artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet lijkt te moeten worden afgeleid dat het aantonen van een

algemene situatie die bedreigend is voor de bevolking van een land of regio voldoende kan zijn om tot

subsidiaire bescherming te kunnen besluiten. Tot slot stelt hij dat de commissaris-generaal er ten

onrechte van uitgaat dat de grenscontroles strikt en onfeilbaar zijn. Hij voegt aan zijn verzoekschrift ook

nog een aantal fotokopieën toe van identiteitsdocumenten en van diploma’s en getuigschriften. Op 28

oktober 2011 heeft hij nog een bijkomend geneeskundig getuigschrift neergelegd.

2.2. De Raad is van mening dat verzoeker niet kan worden erkend als vluchteling en dat hij niet in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Verzoeker baseert zijn vraag om internationale bescherming op de algemene toestand van ahmadi’s in

Pakistan. Vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag veronderstelt een voortdurende en

systematische schending van mensenrechten waartegen een staat niet wil of niet kan beschermen (RvS

6 mei 2009, nr. 193.050). Uit de stukken die verzoeker aan zijn verzoekschrift heeft toegevoegd blijkt

niet dat ahmadi’s in Pakistan voortdurend en systematisch worden vervolgd. Het artikel van Human

Rights Watch maakt melding van aanvallen door moslimextremisten en van ahmadi’s die wegens
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godslastering worden vervolgd. Volgens het Strafwetboek kunnen ahmadi’s die zichzelf moslim noemen

of die hun geloof prediken of propageren worden opgesloten en beboet. Hieruit blijkt echter niet dat elke

ahmadi wordt vervolgd of moet vrezen voor vervolging.

Om dezelfde redenen kan er op basis van de algemene toestand in Pakistan evenmin sprake zijn van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift dat de Raad van State heeft geoordeeld dat uit artikel 48/4, §2, c)

van de vreemdelingenwet lijkt te moeten worden afgeleid dat het aantonen van een algemene situatie

die bedreigend is voor de bevolking van een land of regio voldoende kan zijn om tot subsidiaire

bescherming te kunnen besluiten. Verzoeker toont echter niet aan dat zijn leven of zijn persoon in

Pakistan ernstig worden bedreigd als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een gewapend

conflict.

Ook op basis van zijn asielrelaas maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij voor vervolging moet vrezen

of dat hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen. De commissaris-generaal heeft immers terecht

geoordeeld dat de door verzoeker aangehaalde feiten niet van die aard zijn dat ze kunnen worden

beschouwd als een daad van vervolging. Verzoeker betwist die vaststelling niet in zijn verzoekschrift.

De geneeskundige getuigschriften die verzoeker heeft neergelegd, veranderen niets aan deze

vaststellingen. Uit de geneeskundige getuigschriften blijkt dat verzoeker als gevolg van de bedreigingen

in zijn thuisland een posttraumatische stressstoornis heeft. Een geneeskundig getuigschrift is echter

geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin verzoeker zijn aandoening opliep. Een arts doet

vaststellingen over de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

aandoening, maar hij kan nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen

die aan de basis van de aandoening liggen.

Het feit dat verzoekers broer in Canada als vluchteling is erkend, is hier niet dienstig. Elke asielaanvraag

wordt immers individueel beoordeeld.

De fotokopieën van identiteitsdocumenten en van diploma’s en getuigschriften veranderen evenmin iets

aan de bovenstaande vaststellingen.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend en elf

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


